
UCHWAŁA NR X/168/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 i art. 7a ust. 1 i 
3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), dla realizacji mecenatu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nad rozwojem życia kulturalnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się następujące nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury:

1) Świętokrzyską Nagrodę Kultury,

2) nagrody okolicznościowe,

3) nagrody w konkursach realizowanych przez innych organizatorów.

§ 2. 1. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, zespołowi osób fizycznych i osobom prawnym.

2. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny, rzeczowy lub honorowy.

3. Decyzje o przyznaniu nagrody, jej charakterze i wysokości podejmuje Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego.

4. Informację o laureatach nagród podaje się do publicznej wiadomości.

§ 3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3, określają 
regulaminy stanowiące odpowiednio załączniki 1, 2, 3 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1129/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY 
SEJMIKU

Arkadiusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/168/15 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 25 czerwca 2015 
 

Regulamin przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 

 

§ 1 

Świętokrzyska Nagroda Kultury jest nagrodą finansową Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, 

przyznawaną corocznie osobom fizycznym, zespołom osób fizycznych lub osobom prawnym za 

wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, literackiej, upowszechniania kultury oraz 

ochrony dziedzictwa narodowego w okresie roku kulturalnego i sezonu artystycznego 

poprzedzającego przyznanie nagrody lub za całokształt osiągnięć, w ramach środków określonych w 

uchwale budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na dany rok dla działu 921 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego. 

§2 

1. Nagrodę przyznaje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zwany dalej „Zarządem”, na wniosek 

komisji oceniającej wnioski. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego właściwy do spraw kultury, jako 

przewodniczący komisji, 

2) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, i Sportu Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, jako zastępca przewodniczącego komisji, 

3) dyrektor departamentu właściwego do spraw kultury, 

4) pozostali członkowie. 

3. Pozostali członkowie komisji reprezentujący: 

1) instytucje kultury, 

2) szkoły i uczelnie, 

3) związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, 

4) fundacje 

powoływani są corocznie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który pisemnie zwraca 

się do co najmniej 3 podmiotów, kierując się zasadą ich reprezentatywności i aktywności, z prośbą o 

wskazanie kandydata. 

4. Do zadań komisji należy: 

1) ocena zgłoszonych wniosków, 

2) wybór najlepszych kandydatur. 
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5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w trybie głosowania jawnego. Rozstrzygnięcia zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech czwartych członków komisji. 

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego. 

6. Pracami komisji kieruje przewodniczący i reprezentuje ją na zewnątrz. Do obowiązków 

przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń komisji, 

2) zatwierdzanie protokołów posiedzeń komisji. 

7. Ustalenia komisji nie są wiążące dla Zarządu. 

8. Obsługę administracyjną prac komisji zapewnia departament właściwy do spraw kultury. 

§ 3 

1. Zarząd przyznaje corocznie: 

1) nagrody I stopnia – za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, 

ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć,  

2) nagrody II stopnia - za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w 

województwie świętokrzyskim. 

2. Zarząd może przyznać honorową Świętokrzyską Nagrodę Kultury w postaci statuetki.  

§ 4 

1. Wysokość nagrody I stopnia wynosi co najmniej 5 tys. zł. 

2. Wysokość nagrody II stopnia wynosi co najmniej 3 tys. zł. 

3. Wysokość nagród określa każdorazowo Zarząd. 

§ 5 

1. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie. 

2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko raz. 

§ 6 

Nagroda może być przyznawana na wniosek: 

1) instytucji kultury, 

2) szkół i uczelni, 

3) jednostek samorządu terytorialnego, 

4) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, 

5) fundacji. 

Id: 9356E684-971A-4E8D-BB52-6262CA6864AF. Uchwalony Strona 3



§ 7 

1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, 

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, 

za które nagroda ma być przyznana, uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie co najmniej 

wojewódzkiego charakteru osiągnięcia, jego znaczenia dla kultury i promocji regionu 

świętokrzyskiego. 

2. Wzór wniosku określa załącznik do regulaminu. 

§ 8 

Wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury składa się do departamentu właściwego do 

spraw kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w terminie do dnia 1 

września danego roku. 

§ 9 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) wycofania przez wnioskodawcę, 

2) rezygnacji kandydata, 

3) braków formalnych. 
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WNIOSEK  
o Świętokrzyską Nagrodę Kultury 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury 

 

 

1.Pełna nazwa wnioskodawcy, adres, telefon, fax, e-mail: 

 

 

 

1. Dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwa podmiotu i jego adres: 

 

 

 

2. Informacja dotycząca całokształtu działalności lub informacja o osiągnięciu, za które ma być 

przyznana nagroda:  
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3. Uzasadnienie wniosku wskazujące na co najmniej wojewódzki charakter osiągnięcia, 

jego znaczenie dla kultury regionu świętokrzyskiego i jego promocji 

 

 

 

4. Czy osoba lub jednostka otrzymała Świętokrzyską Nagrodę Kultury lub inne nagrody Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego w latach ubiegłych (np. Nagrodę Marszałka Województwa), a 

jeśli tak, to w którym roku i za jakie osiągnięcie: 

 

 

 

 .............................................. ............................................... 

 (pieczęć wnioskodawcy i data)  (pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr X/168/15 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

Regulamin przyznawania nagród okolicznościowych 

 

§ 1 

1. Nagrody okolicznościowe, zwane dalej „nagrodami”, przyznawane są osobom fizycznym, 

zespołom osób fizycznych lub osobom prawnym zajmującym się twórczością artystyczną, 

literacką, upowszechnianiem kultury i ochroną dziedzictwa narodowego, z okazji jubileuszu pracy 

twórczej lub zawodowej lub za realizację projektu mającego istotne znaczenie dla życia 

kulturalnego w województwie świętokrzyskim. 

2. Nagrody mają charakter finansowy lub rzeczowy. 

§ 2 

1. Nagrody przyznaje i ustala ich wysokość Zarząd na wniosek: 

1) instytucji kultury, 

2) szkół i uczelni, 

3) jednostek samorządu terytorialnego, 

4) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, 

5) fundacji. 

2. Nagrody o wartości nie przekraczającej 1.000 zł brutto przyznaje dyrektor departamentu 

właściwego do spraw kultury 

§3 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) lub nazwę podmiotu i jego adres, 

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności, 

3) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego 

znaczenie dla kultury województwa świętokrzyskiego. 

§4 

Wnioski o przyznanie nagród składa się do departamentu właściwego do spraw kultury w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/168/15 

Sejmiku Województwa świętokrzyskiego  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

 

Regulamin przyznawania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w konkursach 

realizowanych przez innych organizatorów 

 

 

§1 

1. Instytucje kultury, szkoły, uczelnie, fundacje, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze 

i kulturalne mogą ubiegać się o ufundowanie nagród dla laureatów w realizowanych przez siebie 

konkursach lub podobnych formach współzawodnictwa z zakresu kultury. 

2. Nagrody mogą mieć charakter finansowy lub rzeczowy. 

3. Decyzje o ufundowaniu nagrody, jej charakterze i wysokości podejmuje Zarząd.  

4. Nagrody o wartości nie przekraczającej 1.000 zł brutto przyznaje dyrektor departamentu 

właściwego do spraw kultury. 

§2 

5. Wniosek o ufundowanie nagrody składa organizator konkursu do departamentu właściwego do 

spraw kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej 30 dni 

przed rozstrzygnięciem konkursu. 

1. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie wniosku może nastąpić z pominięciem terminu 

określonego ust. 1. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) pełną nazwę wnioskodawcy wraz z adresem, 

2) krótką informację o konkursie, 

3) postulat wnioskodawcy, 

4) regulamin konkursu. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej organy jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie

swoich właściwości – sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu

i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki

nad zabytkami.

Sprawowanie mecenatu kulturalnego przez samorządy jest ważnym czynnikiem rozwoju

kultury. Jednym z elementów mecenatu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jest promocja

i honorowanie osiągnięć artystycznych i literackich, a także dokonań w zakresie upowszechniania

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Istotną rolę – inspirującą, gratyfikującą i promocyjną –

spełniają nagrody: Świętokrzyska Nagroda Kultury, nagrody okolicznościowe i nagrody

w konkursach (przede wszystkim organizowanych dla dzieci i młodzieży).

Projekt niniejszej uchwały ustanawia przejrzyste procedury przyznawania nagród.

Stosownie do przepisów art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród w ww. zakresie określają, w drodze uchwały,

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
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